LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS
109 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už cheminių medžiagų ir mišinių
(preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimą
Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) sandėliavimas pažeidžiant nustatytus
reikalavimus užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) sandėliavimas pažeidžiant nustatytus
reikalavimus, sukėlęs žalą aplinkai, užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas,
atskiras ir esančias mišinių (preparatų) ar gaminių sudėtyje, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatyta
tvarka, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių po rašytinio įspėjimo,
nevykdymas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
Gaminamų, tiekiamų rinkai, importuojamų, eksportuojamų, platinamų, naudojamų cheminių
medžiagų ir mišinių (preparatų) apskaitos reikalavimų pažeidimas po rašytinio įspėjimo užtraukia
baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
Šio straipsnio 4 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo
aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Informacijos apie gaminamas, tiekiamas rinkai, importuojamas, eksportuojamas, platinamas,
naudojamas chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), jų savybes ir poveikį nepateikimas įstatymų
ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas, Reglamento
(EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su prevencinių ir gydymo priemonių
nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio sveikatai arba dėl fizinio poveikio
klasifikuojamų kaip pavojingų mišinių (preparatų) cheminę sudėtį po rašytinio įspėjimo nevykdymas
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Šio straipsnio 6 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo
aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.
Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), taip pat jų turinčių gaminių importas ir
(arba) eksportas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 649/2012 nustatytus reikalavimus užtraukia baudą
nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba)
Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti
Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie pavojingas chemines medžiagas gaminiuose
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka ir informaciją apie atskiras ir esančias mišinių
(preparatų) sudėtyje ar gaminiuose chemines medžiagas, kurioms Reglamento (EB) Nr. 1907/2006
nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais
nustatytų sąlygų nesilaikymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno
tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Duomenų, gautų atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais, ir (arba)
dokumentų, pagrindžiančių tyrimo išlaidas, po rašytinio įspėjimo nepateikimas kitiems potencialiems
registruotojams užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Reikalavimų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės
dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias
mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, ir apie mišinius (preparatus) nesilaikymas po rašytinio
įspėjimo užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas po rašytinio
įspėjimo užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas po
rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.
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Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių naudojimo reklamos
reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose,
registravimas pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus reikalavimus ir (arba)
reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų,
atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, registraciją nevykdymas po rašytinio
įspėjimo užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių eurų.
Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių, kurių gamyba,
tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, išėmimo iš apyvartos nustatytų
reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.
Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, taip pat
mišinių (preparatų), sprogiųjų medžiagų ar mišinių (preparatų) turinčių gaminių klasifikavimo,
pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), sprogmenų klasei priskiriamų gaminių
pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos
informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Draudimo tiekti rinkai pavojingą cheminę medžiagą ir (ar) mišinį (preparatą) ar sprogmenų
klasei priskiriamą gaminį, jeigu jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (arba) supakuoti,
pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.
Tolesnio naudotojo pareigų Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais dėl cheminių
medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų taikymo ir
(arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas po rašytinio
įspėjimo užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir
nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas
chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 vykdyti,
taip pat cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjo rinkai pareigos kaupti ir saugoti
informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar mišinį
(preparatą) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir (arba) reikalavimų leisti su šia informacija
susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai
ir (arba) cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo valstybinę kontrolę atliekančioms
institucijoms nesilaikymas po rašytinio įspėjimo užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt
iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.
Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišinių
(preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas užtraukia
baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
Pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose,
naudojimas nesilaikant autorizacijos sąlygų užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių
eurų.
Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių gamybos, tiekimo
rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių
tūkstančių eurų.
Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingas chemines medžiagas, atskiras ir esančias
mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, jeigu šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar jų
įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių
tūkstančių iki dešimt tūkstančių eurų.
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Uždraustų naudoti pavojingų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų)
sudėtyje ar gaminiuose, ir mišinių (preparatų) gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas užtraukia
baudą nuo aštuonių tūkstančių iki septyniolikos tūkstančių eurų.
1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS
308 straipsnis. Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų
pažeidimas
1. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), išskyrus nuodingąsias medžiagas,
sandėliavimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus
užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų tūkstančių eurų ir įspėjimą arba baudą su cheminių
medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems
asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.
2. Reikalavimo pranešti Europos cheminių medžiagų agentūrai apie chemines medžiagas,
atskiras ir esančias mišinių (preparatų) ar gaminių sudėtyje, pagal Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
nustatytą tvarką, kad jos būtų įtrauktos į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, nevykdymas
užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams
ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
4. Gaminamų, tiekiamų rinkai, importuojamų, eksportuojamų, platinamų, naudojamų
cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) apskaitos reikalavimų pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams
ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt
eurų.
5. Informacijos apie tiekiamas rinkai, gaminamas, importuojamas, eksportuojamas,
platinamas, naudojamas chemines medžiagas ir mišinius (preparatus), jų savybes ir poveikį
nepateikimas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir
(arba) iškraipymas, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka teikti su
prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu susijusią informaciją apie tiekiamų rinkai ir dėl poveikio
sveikatai arba dėl fizinio poveikio klasifikuojamų kaip pavojingų mišinių (preparatų) cheminę sudėtį
nevykdymas
3

užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams
ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų
penkiasdešimt eurų.
6. Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), taip pat jų turinčių gaminių importas
ir (arba) eksportas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 649/2012 nustatytus reikalavimus
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
7. Reikalavimų teikti papildomą informaciją Europos cheminių medžiagų agentūrai ir (arba)
Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pagal šių institucijų prašymą ir reikalavimų teikti
Europos cheminių medžiagų agentūrai informaciją apie pavojingas chemines medžiagas gaminiuose
Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka ir informaciją apie atskiras ir esančias mišinių
(preparatų) sudėtyje ar gaminiuose chemines medžiagas, kurioms Reglamente (EB) Nr. 1907/2006
nustatytais atvejais taikomos registracijos išimtys, nesilaikymas ir (arba) registracijos išimčių atvejais
nustatytų sąlygų nesilaikymas
užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams
ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
8. Atliekant bandymus cheminės medžiagos registracijos tikslais gautų duomenų ir (arba)
tyrimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikimas kitiems potencialiems registruotojams
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
9. Reikalavimų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka perduoti tiekimo grandinės
dalyviams, platintojams ar vartotojams informaciją apie chemines medžiagas, atskiras ir esančias
mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, ir apie mišinius (preparatus) nesilaikymas
užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims ir su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams
ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt
eurų.
10. Saugos duomenų lapų sudarymo ir (arba) jų teikimo reikalavimų nesilaikymas
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užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
11. Saugos duomenų lapuose ir jų prieduose nurodytų sąlygų ir reikalavimų pažeidimas
užtraukia įspėjimą arba baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems
asmenims nuo keturiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų ir baudą su cheminių medžiagų
tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims
nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
12. Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių naudojimo
reklamos reikalavimų pažeidimas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
14. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose,
registravimas pažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus reikalavimus ir (arba)
reikalavimo šioje dalyje nurodytame reglamente nustatyta tvarka atnaujinti cheminių medžiagų,
atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, registraciją nevykdymas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.
15. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių, kurių gamyba,
tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, išėmimo iš apyvartos reikalavimų
pažeidimas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio trijų šimtų eurų.
16. Cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, taip pat
mišinių (preparatų), sprogiųjų medžiagų ar mišinių (preparatų) turinčių gaminių klasifikavimo,
pavojingųjų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), sprogmenų klasei priskiriamų gaminių
pakavimo ir (arba) ženklinimo reikalavimų (įskaitant klasifikacijos peržiūros, etiketėse pateikiamos
informacijos atnaujinimo reikalavimus) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 pažeidimas, draudimo
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tiekti rinkai pavojingąją cheminę medžiagą ir (ar) mišinį (preparatą) ar sprogmenų klasei priskiriamą
gaminį, kai jie nustatyta tvarka nėra suklasifikuoti, paženklinti ir (ar) supakuoti, pažeidimas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų keturiasdešimt iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.
17. Tolesnio naudotojo pareigų Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytais atvejais dėl
cheminių medžiagų cheminės saugos vertinimo, dėl rizikos mažinimo priemonių nustatymo ir jų
taikymo ir (arba) informacijos pateikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai nevykdymas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
18. Reikalavimų gamintojui, importuotojui, tolesniam naudotojui arba platintojui kaupti ir
nustatytą laiką saugoti informaciją apie pagamintas, importuotas, patiektas rinkai ar naudotas
chemines medžiagas, kuri reikalinga jų pareigoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atlikti,
nesilaikymas, taip pat cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjo rinkai pareigos kaupti ir
saugoti informaciją, kurią jis naudojo klasifikuodamas ir ženklindamas cheminę medžiagą ar mišinį
(preparatą) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, neatlikimas ir (arba) reikalavimų leisti su šia
informacija susipažinti Europos cheminių medžiagų agentūrai, Lietuvos Respublikos kompetentingai
institucijai ir (arba) cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo valstybinę kontrolę
atliekančioms institucijoms nesilaikymas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
19. Draudimo gaminti ir (arba) tiekti rinkai chemines medžiagas, atskiras ir esančias mišinių
(preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, kai jos nustatyta tvarka neįregistruotos, pažeidimas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių keturių šimtų eurų.
20. Pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų) sudėtyje ar
gaminiuose, naudojimas (išskyrus nuodingųjų medžiagų laikymą) nesilaikant autorizacijos sąlygų
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užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.
21. Pavojingųjų cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų), jų turinčių gaminių gamybos,
tiekimo rinkai ir (arba) naudojimo apribojimų, išskyrus nuodingųjų medžiagų gamybos, laikymo ir
(arba) realizavimo apribojimus, pažeidimas
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų tūkstančių eurų.
22. Draudimo tiekti rinkai ir (arba) naudoti pavojingąsias chemines medžiagas, atskiras ir
esančias mišinių (preparatų) sudėtyje ar gaminiuose, kai šių cheminių medžiagų naudojimo būdas ar
jų įtraukimas į gaminio sudėtį nustatyta tvarka neautorizuotas, pažeidimas, išskyrus draudimo
realizuoti ir (arba) laikyti nuodingąsias medžiagas pažeidimą,
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.
23. Uždraustų naudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, atskirų ir esančių mišinių (preparatų)
sudėtyje ar gaminiuose, ir mišinių (preparatų) gamyba, tiekimas rinkai ir (arba) naudojimas, išskyrus
nuodingųjų medžiagų gamybą, laikymą ir (arba) realizavimą,
užtraukia baudą su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimantiems asmenims ir
su cheminių medžiagų tvarkymu susijusia veikla užsiimančių juridinių asmenų vadovams ar kitiems
atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų.
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VAIDMENYS IR PAREIGIOS PAGAL REACH
Tolesnių naudotojų vaidmenų nustatymas
Jūsų prievolės pagal REACH priklausys nuo konkrečios vykdomos veiklos su konkrečia naudojama
chemine medžiaga pavieniui, mišinyje ar gaminyje. Pirma, svarbu patikrinti, ar nesate gamintojas arba
importuotojas, kadangi tuomet turėtumėte prievolę registruoti cheminę medžiagą arba kitų su
gaminiais susijusių prievolių. Antra, turite patikrinti, ar jūsų veikla atitinka platintojo arba vartotojo
vaidmenis, kadangi šie vaidmenys aiškiai išbraukti iš tolesnio naudotojo apibrėžties. Atsakymus į
šiuos klausimus rasite perskaitę tolesnį 2.1.2 skyrių.
Jei padarote išvadą, kad jūsų veikla cheminės medžiagos atžvilgiu yra tolesnis naudojimas REACH
nustatyta prasme, turite sužinoti, kokios tolesnio naudotojo prievolės jums taikomos.
Turėkite omenyje, kad REACH reikalavimai jums taikomi pagal atskiras jūsų naudojamas chemines
medžiagas. Todėl galite turėti daugiau kaip vieną vaidmenį ir pagal kiekvieną cheminę medžiagą turite
vadovautis 4, 5, 6 ir 7 lentelėmis, kad sužinotumėte visus savo vaidmenis.
Be to, reikia pažymėti, kad REACH jums taikomas ir tuo atveju, jei veiklą vykdote individualiai, t. y.
neatsižvelgiant į dalyvaujančių darbuotojų skaičių.
Kas yra tolesnis naudotojas pagal REACH?
3 straipsnio 13 dalis
Tolesnis naudotojas – tai Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, bet ne gamintojas ar
importuotojas, naudojantis cheminę medžiagą pavieniui arba mišinyje savo pramoninėje ar
profesionalioje veikloje. Platintojas arba vartotojas nėra tolesnis naudotojas. Pakartotinis
importuotojas, kuriam taikoma išimtis pagal 2 straipsnio 7 dalies c punktą, nelaikomas tolesniu
naudotoju;
4 lentelė. Pagrindinės tolesnių naudotojų prievolės / veiksmai ir atitinkami laiko terminai
Prievolės / veiksmai
Su keitimusi informacija
tiekimo grandinėje susijusios
prievolės

Laiko terminas
Nustatykite vaidmenis pagal
REACH.

Nuo 2007 m. liepos 1 d.

Informuokite registruotojus apie
naudojimo būdus (savanoriškas
veiksmas).

Iki 2017 m. gegužės 31 d.
cheminėms medžiagoms,
kurioms taikomas pereinamasis
laikotarpis ir kurios turi būti
užregistruotos iki 2018 m.
gegužės 31 d.

Nustatykite ir taikykite
atitinkamas rizikos kontrolės
priemones, nurodytas SDS ar
kitoje pateiktoje informacijoje.

Per 12 mėnesių po registruotos
cheminės medžiagos SDS
gavimo.

Patikrinkite, ar jūsų naudojimo
būdas įtrauktas į tiekėjo poveikio
scenarijų, ir imkitės tolesnių
veiksmų, jeigu jūsų naudojimo
būdas neįtrauktas.

6 mėnesiai pranešti apie
nepalaikomą naudojimą ECHA,
12 mėnesių įgyvendinti
priemones gavus registruotos
cheminės medžiagos SDS.
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Papildomos
prievolės
mišinių
ruošėjams
užpildytojams

tik
ir

Su cheminėmis medžiagomis,
dėl kurių reikia gauti
autorizaciją, susijusios
prievolės

Su ribojamomis cheminėmis
medžiagomis

Praneškite tiekėjui informaciją,
kuri galėtų kvestionuoti gautų
rizikos valdymo priemonių ir
galimų poveikio scenarijų
tinkamumą.
Praneškite tiekėjams bet kokią
naują informaciją apie pavojus,
taip pat klasifikavimą ir
ženklinimą.
Pateikite informaciją savo
klientams, įskaitant
mažmenininkus ir vartotojus,
kad jie galėtų saugiai naudoti
chemines medžiagas ir mišinius.
Tai turi būti daroma laikantis
Reglamento IV antraštinės
dalies.

Nedelsiant.

Jūsų tiekėjas arba jūs turite
pateikti paraišką savo naudojimo
būdo autorizacijai gauti, jeigu
norite toliau naudoti XIV priede
įrašytą cheminę medžiagą po
pabaigos termino.

Praneškite ECHA apie
autorizuotos cheminės
medžiagos naudojimo būdą per
3 mėnesius po pirmojo cheminės
medžiagos pristatymo.

Jei tai cheminės medžiagos, dėl
kurių reikia gauti autorizaciją,
laikykitės jūsų naudojimo būdui
skirtos autorizacijos sąlygų ir (jei
tiekėjas pateikė paraišką
autorizacijai gauti) praneškite
ECHA apie autorizuotos
cheminės medžiagos savo
naudojimo būdą.
Patikrinkite, ar laikomasi
cheminei medžiagai taikomų
apribojimų.

Nedelsiant.

Nedelsiant, jei tai 31 straipsnio 9
dalyje nurodyta informacija.

Kaip nustatyta REACH XVII

Yra keletas tolesnių naudotojų vaidmenų, atitinkančių jūsų vykdomos veiklos tipą ir jūsų vietą tiekimo
grandinėje. Toliau nurodytų dalyvių su tolesnio naudotojo prievolėmis vaidmenys paaiškinti 5 ir 6
lentelėse.
5 lentelė. Tolesnis naudotojas
• Mišinių ruošėjas
• Cheminių medžiagų pavieniui arba mišiniuose pramoninis tolesnis naudotojas
• Cheminių medžiagų pavieniui arba mišiniuose profesionalus tolesnis naudotojas
• Gaminio gamintojas
• Užpildytojas.
6 lentelė. Kiti dalyviai, vertinami kaip tolesni naudotojai
• Cheminių medžiagų importuotojas, kai tiekėjas jį nurodo kaip vienintelį atstovą
• Cheminių medžiagų pakartotinis importuotojas.
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5 lentelė. Jūsų kaip tolesnio naudotojo vaidmens nustatymas

Klausimas
Ar
maišote
chemines
medžiagas, įsigytas iš EEE
tiekėjų, ir maišote jas tam, kad
sudarytumėte mišinius, kuriuos
pateikiate rinkai?

Ar
perpilate
chemines
medžiagas arba mišinius iš
vienos talpyklos į kitą?

Ar
jūs
vykdote
veiklą
pramonės įmonėje ir naudojate
chemines medžiagas, kurių
nelieka produkte?

Jūsų kaip tolesnio naudotojo
vaidmuo
Esate mišinio ruošėjas –
dalyvis, gaminantis mišinius.
Jūsų klientai / gavėjai taip pat
gali būti mišinių ruošėjai, jeigu
jie naudoja jūsų mišinius
kitiems mišiniams pagaminti
(pvz., jeigu jūs tiekiate priedo
tirpalą arba pigmentinę pastą).
Jūsų klientai / gavėjai taip pat
gali būti komerciniai dalyviai
(taigi, tuo pačiu mišinių
ruošėjai arba pramoniniai
galutiniai naudotojai arba
profesionalūs
galutiniai
naudotojai pagal REACH) arba
vartotojai. Jie gali naudoti jūsų
mišinius gaminiams gaminti
arba
kitiems
galutiniams
naudojimo būdams. Tai reiškia,
kad, kai jūsų klientai panaudojo
jūsų mišinį, jis nebėra tiekiamo
pavidalo, o yra sunaudotas
galutiniam naudojimui arba yra
gaminio sudėtyje. Pavyzdys
gali būti dekoratyviniai dažai,
valymo
produktai
arba
polimerų pradiniai mišiniai.
Esate užpildytojas – dalyvis,
kuris
perpila
chemines
medžiagas arba mišinius iš
vienos talpyklos į kitą.

Pagalbinė
informacija,
pavyzdžiai
Jeigu ruošiate tik mišinius ir
maišant
nevyksta
jokia
cheminė reakcija, jokios naujos
cheminės
medžiagos
negaminate.
Medžiagos
ištirpinimas vandenyje yra ne
medžiagos gaminimas, o jos
naudojimas. Ir atvirkščiai, jei
veiksmą sudaro reakcija, pvz.,
rūgšties su baze, dėl kurios
susidaro
nauja
cheminė
medžiaga, tai laikoma gamybos
procesu25 (išsamiau žr. 7
lentelėje).
Pagaminti mišinį jus gali būti
pasamdžiusi trečioji šalis,
kuriai priklauso mišinys ir kuri
jį pateikia rinkai. Gamindami
mišinį esate laikomi tolesniu
naudotoju. Mišinio ruošėjo
pavyzdys yra ploviklio, kuriuo
mažmenininkas prekiauja su
savo prekių ženklu, ruošėjas.

Esate pramoninis galutinis
naudotojas – toks galutinis
naudotojas, kuris naudoja
chemines medžiagas, kurių
nelieka produkte, atlikdamas
pramoninį procesą (pvz., jos

Jei cheminė(s) medžiaga (-os)
pavieniui
arba
mišinyje
nepatenka į Jūsų gaminamo
produkto
sudėtį,
o
yra
naudojamos
procesui
palengvinti arba „išplaunama (10

Cheminių
medžiagų
arba
mišinių perpylimas į naujas /
kitas talpyklas (perpakavimas)
pagal
REACH
laikomas
naudojimu. Todėl užpildytojai
taip pat yra tolesni naudotojai,
net jeigu jie nenaudoja
cheminių medžiagų ar mišinių
jokiai kitai veiklai.

Ar
jūs
vykdote
veiklą
pramonės įmonėje ir įterpiate
chemines medžiagas į gaminius
vykdydami profesinę veiklą?

yra
pagalbinės
proceso
medžiagos).
Neperkeliate jokios cheminės
medžiagos ar mišinio į kitą
sektorių.

os)“ pabaigus gamybą, jas
naudojate tik kaip proceso
pagalbines medžiagas.
Pramoninių
naudotojų
pavyzdžiai: paviršiaus valiklių
naudotojai prieš elektrolizę
arba
tarpinių
medžiagų
naudotojai cheminei sintezei.

Esate gaminio gamintojas –
naudotojas, įterpiantis cheminę
medžiagą į gaminius.
Taikomos
Gaminio
gamintojo prievolės

Cheminės medžiagos pavieniui
arba mišinyje įterpimas į
gaminį reiškia:
a) įterpimą į gaminio matricą,
pvz., tekstilės pluošto dažymą;
arba
b)
gaminio
paviršiaus
padengimą,
pvz.,
plieno
lakavimą.
Naudotojai, kurie naudoja
chemines
medžiagas
profesionaliai paskirčiai, kuri
nelaikoma
pramoniniu
naudojimu. Tokiais naudotojais
laikomi amatininkai ir paslaugų
teikėjai, kurie turi pastovią
darbo vietą / dirbtuvę arba jos
neturi.
Tokių naudotojų pavyzdžiai:
grindų
klojėjai,
valymo
paslaugų
bendrovės,
profesionalūs
dažytojai,
statybos bendrovės, ūkininkai
ir tepalų naudotojai tokiai
įrangai, kaip
grandininiai
pjūklai.

Naudojate chemines medžiagas Esate profesionalus galutinis
ir mišinius profesinėje veikloje, naudotojas
–
galutinis
išskyrus pramoninę?
naudotojas,
naudojantis
medžiagas
arba
mišinius
profesinėje
veikloje,
kuri
nelaikoma pramoniniu procesu.

6 lentelė. Jūsų vaidmens nustatymas. Kiti dalyviai, prilyginami tolesniems naudotojams
Klausimas

Jūsų kaip tolesnio naudotojo Pagalbinė
vaidmuo
pavyzdžiai

Ar jūs importuojate chemines
medžiagas arba mišinius iš ES
nepriklausančioje valstybėje
įsisteigusio tiekėjo, kuris turi
vienintelį atstovą?

Esate importuotojas iš ES
nepriklausančioje valstybėje
įsisteigusio tiekėjo, kuris turi
vienintelį
atstovą,
kuris
užregistravo
cheminę

informacija,

Jei
ES
nepriklausančioje
valstybėje įsisteigęs tiekėjas
turi vienintelį atstovą, toks
vienintelis atstovas perima visą
su
atitinkamos
cheminės
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Ar turite įrodymų, kad iš ES
nepriklausančioje valstybėje
įsikūrusių
tiekėjų
importuojama
cheminė
medžiaga iš tiesų buvo
pagaminta ir įregistruota ES
pirmesnių tiekimo grandinės
dalyvių?

medžiagą: jeigu jūsų tiekėjas
yra paskyręs vienintelį atstovą,
jūs būsite laikomas ne
importuotoju,
o
tolesniu
naudotoju.

medžiagos importu į EEE
susijusią atsakomybę. Dėl šios
priežasties
jūs
laikomas
tolesniu naudotoju, net jei
pirkimas vykdomas tiesiogiai iš
EEE
nepriklausančioje
valstybėje įsisteigusio tiekėjo,
o ne vienintelio atstovo.
Rekomenduojama
paklausti
savo ES nepriklausančioje
valstybėje įsisteigusio tiekėjo,
ar jis turi tokį vienintelį atstovą
(jei taip nėra, žr. 7 lentelę), ir iš
vienintelio atstovo paprašyti
rašytinio patvirtinimo, kad jūsų
importuojamos
cheminės
medžiagos atitinka REACH.

Esate pakartotinis cheminių
medžiagų importuotojas –
dalyvis,
importuojantis
chemines medžiagas pavieniui
arba mišiniuose, kurios buvo
pagamintos ES.
Pagal REACH nuostatas, esate
tolesnis naudotojas, jeigu galite
įrodyti, kad cheminę medžiagą
ES užregistravo kažkuris kitas
jūsų tiekimo grandinės dalyvis.

Turite turėti dokumentus,
rodančius,
kad
cheminė
medžiaga yra tapati tai, kurią
ES užregistravo kažkuris kitas
pirmesnis tiekimo grandinės
dalyvis. Tai galite įrodyti
atsekdami ir dokumentais
patvirtindami tiekimo grandinę
ir
nurodydami
pradinio
cheminės
medžiagos
registruotojo tapatybę. Tai gali
būti taikoma bendrovių viduje,
pvz.,
tarptautinėms
bendrovėms, kurių gamyba
paskirstyta keliose skirtingose
šalyse, bet ir ne tos pačios
bendrovės dalyviams.
Be to, kad nereikėtų registruoti
pakartotinai
importuojamos
cheminės medžiagos, jums
reikia
turėti,
pvz.,
iš
registruotojo,
pavojingų
medžiagų / mišinių saugos
domenų lapą ar panašios
informacijos.
Pvz.,
cheminė
medžiaga
mišinyje, kurią įvežate į EEE,
pirmiausia buvo pagaminta
EEE, po to eksportuota (pvz.,
kad būtų įtraukta į mišinį).
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Daugiau
informacijos
Rekomendacijose
registracijos.

žr.
dėl

Kiti vaidmenys pagal REACH
Svarbu išsiaiškinti kiekvienos jūsų veikloje naudojamos cheminės medžiagos atžvilgiu, ar su jomis
susijęs jūsų vaidmuo yra tolesnio naudotojo ir (arba) kuris nors kitas. Tolesnėse dviejose lentelėse
paaiškinti šie vaidmenys pagal REACH:
7 lentelė. Gamintojai / importuotojai
• Cheminių medžiagų gamintojas
• Cheminių medžiagų pavieniui arba mišiniuose importuotojas
• Cheminių medžiagų gaminiuose importuotojas.
8 lentelė. Kiti nei tolesnio naudotojo arba gamintojo / importuotojo vaidmenys
• Platintojas
• Mažmenininkas
• Prekių ženklo keitėjas.
Pasitikrinkite tolesnėse lentelėse, ar jums tinka kuris nors iš šių vaidmenų jūsų gaunamų /
perkamų medžiagų atžvilgiu. Jei taip, pagal REACH reglamentą turite papildomų prievolių.
7 lentelė. Jūsų vaidmens nustatymas. Cheminių medžiagų pavieniui, mišiniuose arba
gaminiuose gamintojai / importuotojai
Klausimas

Jūsų vaidmuo yra...

Ar gaminate arba išgaunate Cheminės medžiagos pavieniui
natūralaus būvio chemines arba mišiniuose gamintojas.
medžiagas? Tai taikoma ir Pareigos dėl registracijos
sudarant mišinius gaunamoms
cheminėms medžiagoms.

Pagalbinė
pavyzdžiai

informacija,

„Cheminių
medžiagų“
susidarymui
normaliai
naudojant cheminę medžiagą
arba mišinį iš principo
netaikomas
V
priedo
registracijos
reikalavimas.
Pavyzdžiui, jei naudojate
reaguojančius tekstilės dažus,
jūsų taikomame procese vyks
cheminė reakcija, tačiau to
nereikia registruoti, nes tai
laikoma
„reakcija
po
panaudojimo“,
t.
y.
reikalavimas
registruoti
netaikomas. Ir atvirkščiai, jeigu
gaminate kalcio sulfatą kaip
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šalutinį
neutralizavimo
produktą ir pateikiate jį rinkai,
jis laikomas rinkai tiekiamu
šalutiniu produktu ir turite jį
registruoti
(gamintojo
/
importuotojo vaidmuo).
Ar jūs importuojate chemines Cheminių medžiagų pavieniui Cheminės medžiagos pavieniui
medžiagas arba mišinius iš arba mišiniuose importuotojas arba
mišiniuose
valstybių, nepriklausančių ES? Pareigos dėl registracijos.
importuojamos, jeigu esate
atsakingas už jų įvežimą į EEE
muitų zoną. Jei importuojate
polimerą, turėsite patikrinti, ar
turite registruoti monomerus
arba kitas polimerą sudarančias
chemines medžiagas.
Ar importuojate gaminius?

Cheminių
medžiagų
gaminiuose importuotojas
Pareigos dėl gaminiuose
esančioms
medžiagoms
taikomų reikalavimų.

REACH reglamente gaminys
apibūdinamas kaip „daiktas,
kuris
gaminamas
įgijo
konkrečią formą ar struktūrą,
labiau
nulemiančią
jo
naudojimo paskirtį nei jo
cheminė sudėtis“.
Jei cheminės medžiagos kiekis
jūsų
importuojamuose
gaminiuose, iš kurių ši cheminė
medžiaga turėtų išsiskirti,
sudaro daugiau kaip 1 toną per
metus, jūs turėsite užregistruoti
cheminę medžiagą.
Jei neplanuojama, kad cheminė
medžiaga išsiskirs iš gaminio,
tačiau tai yra ypač didelį
susirūpinimą
kelianti
medžiaga, jums gali tekti
prievolė informuoti apie ją
ECHA.

8 lentelė. Vaidmenų nustatymas. Kiti nei tolesnio naudotojo arba gamintojo /
importuotojo vaidmenys
Klausimas

Vaidmuo

Pagalbinė
pavyzdžiai

informacija,

Esate įsisteigęs EEE ir Platintojas – dalyvis, kuris Kad
būtumėte
laikomas
chemines medžiagas pavieniui sandėliuoja ir pateikia rinkai platintoju,
kaip
apibrėžta
arba mišinyje tik sandėliuojate
REACH, jūs galite tik
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arba pateikiate rinkai, tiekdami
arba
siūlydami
jas
už
atlyginimą arba nemokamai
trečiajai šaliai?

chemines medžiagas pavieniui
arba mišinyje.
Nesate tolesnis naudotojas,
tačiau turite prievolių pagal
REACH.
Žr. pastabą

Paženklinate prekių ženklu dalyvis,
kuris
paženklina
produktą,
kurį
pagamino nuosavu
prekių
ženklu
kažkas kitas?
produktą,
kurį
pagamino
kažkas kitas.
Nesate tolesnis naudotojas
Esate laikomas platintoju ir
turite
prievolių
pagal
REACH.
Žr. pastabą
Parduodate
chemines Mažmenininkas – dalyvis,
medžiagas,
mišinius
ar kuris sandėliuoja ir per
gaminius vartotojams?
mažmeninės
prekybos
parduotuves pateikia rinkai
chemines medžiagas, mišinius
arba gaminius galutiniams
naudotojams
ir
(arba)
profesionaliems naudotojams.
Nesate tolesnis naudotojas,
tačiau turite prievolių pagal
REACH.
Žr. pastabą

sandėliuoti ir tiekti chemines
medžiagas
ir
mišinius
trečiosioms
šalims
(pvz.
perparduoti juos).
Jei su chemine medžiaga
imatės veiksmų, kurie REACH
apibūdinami
kaip
„naudojimas“, būsite laikomas
tolesniu naudotoju ir jums bus
taikomos 4 lentelės nuostatos.
Jei, be paženklinimo savo
prekių ženklu, dar ir naudojate
produktą
pagal
REACH
nuostatas, pvz., perpildami jį iš
vienos talpyklos į kitą, esate
tolesnis naudotojas ir turite
laikytis tolesnio naudotojo
prievolių.
Mažmenininkai
priskiriami
platintojų grupės pogrupiui.
Jei su chemine medžiaga
atliekate veiksmus, REACH
apibrėžiamus
kaip
„naudojimas“
(atkreipkite
dėmesį į tai, kad, pvz., dažų
perpylimas arba maišymas
parduotuvėje pagal REACH
laikomas naudojimu), būsite
laikomas tolesniu naudotoju ir
jums bus taikomos 4 lentelės
nuostatos.

Pastaba.
1. Pagal REACH platintojas yra bet kuris EEE įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant
mažmenininkus, kuris sandėliuoja ir pateikia rinkai chemines medžiagas pavieniui arba
mišinyje trečiosioms šalims (žr. REACH 3 straipsnio 14 dalį). Mažmenininkas pagal REACH
tai dalyvis, kuris parduoda chemines medžiagas ir mišinius privatiems vartotojams ir (arba)
profesionaliems naudotojams mažmenos parduotuvėse. Mažmenininkai priskiriami platintojų
grupės pogrupiui. Sandėliavimo paslaugas teikiantys asmenys, kurie tik sandėliuoja
chemines medžiagas ar mišinius trečiosioms šalims, taip pat priskiriami platintojų pogrupiui.
Kol šie dalyviai neatlieka jokių operacijų ar veiklos su jomis, kurios pagal REACH būtų
apibrėžtos kaip „naudojimas“ (kaip nurodyta 8 lentelėje), jų prievolės apsiriboja informacijos
perdavimu tiekimo grandinėje kaip aprašyta šiame skyriuje.
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Svarbu atkreipti dėmesį, kad turite atidžiai pasitikrinti savo vaidmenį. Iš tiesų pagal REACH
galite turėti ir kitų vaidmenų be platintojo / mažmenininko. Dažniausi papildomi platintojo
vaidmenys:
• Cheminių medžiagų, mišinių arba gaminių importuotojas. Šiuo atveju galite turėti prievolių
registruoti arba kitų su cheminių medžiagų / mišinių arba gaminių importu susijusių prievolių.
• Užpildytojas, kuris perpila chemines medžiagas arba mišinius iš vienos talpyklos į kitą, yra tolesnis
naudotojas ir todėl turi laikytis tolesnio naudotojo prievolių pagal REACH.
• Kiti tolesnių naudotojų vaidmenys, jei, pvz., maišote chemines medžiagas su kitomis sudarydami
mišinį.
2. Jūsų kaip platintojo pagrindinė prievolė pagal REACH yra perduoti informaciją apie jūsų
platinamas prekes iš vieno tiekimo grandinės dalyvio kitam. Tai apima cheminių medžiagų ir
mišinių saugos duomenų lapus. Be to, yra reikalavimas perduoti tam tikrą informaciją apie
chemines medžiagas, mišinius ar gaminius, kai saugos duomenų lapas nebūtinas.
Pagal REACH nesate cheminių medžiagų / mišinių tolesnis naudotojas, bet užimate svarbią
vietą tiekimo grandinės informacijos sraute. Galite tiesiogiai bendrauti su cheminės medžiagos
/ mišinio gamintoju / importuotoju, tačiau tiekimo grandinę gali sudaryti ir daugiau veikėjų, o
jūs, kaip platintojas, esate tarp dviejų tiekimo grandinės tolesnių naudotojų
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